


ATLAS DROS DRO

Mae’r 17 cartograffydd-artist 
Atlas Dros Dro yn ymchwilio i’w 
canfyddiadau gan ddefnyddio 
dull traddodiadol o fapio ond 
yn ei ehangu ar hyd llwybrau 
anghonfensiynol. Maen 
nhw’n myfyrio ar hunaniaeth, 
ysbrydolrwydd, yr isymwybod, 
emosiynau, teimlad corfforol a 
meddyliol, ac yn herio’r dulliau 
a’r rheolau a ddefnyddiwn i 
ddehongli mapiau o’r fath.
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Ode to mètèt mwe, 2022

Mae ymarfer Adéolá yn ymwneud 
â lluniadu, peintio, perfformio ac 
ysgrifennu. Mae ei gwaith fel arfer  
yn archwilio araith ynghylch 
hunaniaeth, alltud a defod. Mae 
hi’n cael ei denu’n arbennig at 
berfformiadau o drawsnewid, fel 
carnifal a dawns fasgiau, yn ogystal  
â chreu gofodau cysegredig.  
O fewn y 3 blynedd diwethaf mae 
hi wedi dechrau archwilio paentio 
a ffotograffiaeth, sydd wedi’i 
wreiddio’n drwm yn ysbrydolrwydd 
alltud Affricanaidd.
 
Mae Ode to Mètèt Mwe yn  
archwilio atgofion o brofiadau yn 
Ayiti (Haiti) 2014 gyda sgyrsiau 
yn 2021. Mae’r offrwm hwn yn 
ymgysylltu â thrawsnewidiad, 
perfformiadau o ddarnau a theithiau 
yn ôl at yr hunan – yr hyn y mae’n ei 
olygu i gofio ein ‘bits and pieces’, fel 
mam, merch, menyw. 

Mae Adéolá Dewis (g. 1977, Trinidad 
a Tobago) yn byw ac yn gweithio  
yng Nghaerdydd.

ADÉỌLÁ DEWIS
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The empire has new clothes, a history 
rewritten in the black II, 2021   
A cosmos within – the infinite 
black, SOURCE, 2021
Re-asserting the black feminine, 2021
Teetering on the edge of visibility, the 
invisible disguised as visible IV, 2019
The ascension of the 
nude, 2021 [photo]
Masked in the sheer audacity of 
Chicago’s perceptions of blackness 
and womanhood, BLACK, 2018
Masked in the sheer audacity of 
Chicago’s perceptions of blackness 
and womanhood, NUDE, 2018

I Gbewonyo, mae gwehyddu yn rhan 
ganolog o’i hunaniaeth. Gan ffurfio 
rhan o ffordd o fyw ac adrodd straeon 
y llwyth Ewe, mae ei phrosesau’n 
cael eu hystyried yn fyfyriol ac yn 

iachaol a’u gwreiddiau’n gosmig 
– wedi’u gwreiddio yn y chwedl 
bod pryfed cop wedi dysgu’r Ewe i 
wehyddu. Mae’r stori hon, a glywodd 
flynyddoedd yn ddiweddarach ar 
bererindod artistig, wedi arwain at 
ei hobsesiwn hir sefydlog â gwe’r 
pry cop ac mae wedi ysbrydoli nifer 
o weithiau, gan gynnwys y rhai a 
gyflwynwyd yn yr arddangosfa. 

Mae taith yr artist yn we o  
hunan-ddarganfyddiad sydd o hyd 
yn troelli, fel y gwelir yn y gyfres 
gyfredol o weithiau Nude Me/Under 
the Skin. Mae Nude Me yn ymchwilio 
i hosanwaith, yn enwedig sut mae’r 
dilledyn hwn, sy’n ymddangos yn 
syml, ac yn un o brif ddarnau o ddillad 
yn gwpwrdd menywod gorllewinol, 
wedi bod i’r fenyw ddu yn ddull 
arall o ymyleiddio a gwahardd. Gan 
ddefnyddio crefft, mae hi’n ein gwthio 
i wynebu gwirionedd ac emosiynau 
gwrthodiadau o’r fath, gan ein 
harwain at bwynt o ymwybyddiaeth 
ysbrydol o’r hunan a’r ddynoliaeth.
 
Mar Enam Gbewonyo (1980, London) 
yn byw ac yn gweithio yn Llundain.

ENAM GBEWONYO
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Manifest I, II, III, 2021 [photo]
Annual report series I, 2021
 
Mae Ibrahim Mahama yn defnyddio’r 
trawsnewidiad o ddeunyddiau i 
archwilio themâu cyfalafiaeth, 
mudo, globaleiddio a chyfnewidiad 
economaidd. Yn aml, wedi’u 
gwneud ar y cyd ag eraill, mae ei 
osodiadau’n defnyddio deunyddiau 
a gasglwyd o amgylcheddau trefol, 
megis gweddillion pren, dogfennau 
papur neu sachau jiwt sy’n cael 
eu pwytho a’u gorchuddio dros 
strwythurau pensaernïol. Dywed 
Mahama: “Mae gen i ddiddordeb yn 
y ffordd mae argyfwng a methiant 
yn cael eu hamsugno i mewn i’r 
deunydd hwn gyda chyfeiriad cryf 
at drafodion byd-eang a sut mae 
strwythurau cyfalafol yn gweithio.”
 
Wedi’i ddyfeisio mewn cysylltiad 
ag olion pensaernïol adeiladau na 
ddefnyddir bellach sy’n adrodd hanes 
cymdeithasol a diwydiannol y lleoedd 
a’u cynhyrchodd, mae’r gyfres o 
ludweithiau a’r gosodiad cerfluniau a 
gyflwynir yma yn ail-greu’r atgofion 
cymdeithasol a diwylliannol sy’n 

gysylltiedig ag ardaloedd o’i wlad 
enedigol, Ghana, gan greu ‘pont’ 
ddaearyddol, diwylliannol, hanesyddol, 
anthropolegol a chymdeithasol.

Gan ennill ei ddeunyddiau trwy 
broses o drafod a chyfnewid, 
yna eu hail-bwrpasu a’u casglu 
ynghyd mewn unedau sengl, 
anferth, maent yn dod yn rhan o 
ymchwiliad parhaus Mahama i fywyd 
deunyddiau a’u potensial diddiwedd.

Mae Ibrahim Mahama (1987, Tamale, 
Ghana) yn byw ac yn gweithio yn 
Accra, Kumasi a Tamale, Ghana.

IBRAHIM MAHAMA
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Dusk Slug IV, 2021 [photo]
Dusk Slug V, 2021
Untitled, 2021
 
Mae’r gosodiad safle-benodol a’r 
ddau waith Dusk Slug yn dwyn i gof 
leoliad domestig, wedi’i lygru gan 
sain ac arogl wisgi rhad a gasglwyd 
mewn gwydrau gwydr bach. Mae’r 
ymwelydd yn wynebu casgliad o 
haenau o fywyd domestig a data 
synhwyraidd, sy’n awgrymu’r portread 
o gorff absennol, wedi’i wahanu a’i 
dynnu oddi wrth realiti corfforol.
 
Mae’r gwaith yn cynnig ffyrdd 
newydd o gyfleu emosiynau ac 

agweddau, dulliau newydd o ddeall 
corff mewn dioddefaint neu drallod. 
Gellir dadgodio’r arwyddion tebyg 
i docynnau hyn, yr elfennau o 
ddehongli a mapio, yn ystadegau: er 
enghraifft, arwynebedd cyfartalog 
croen dynol, yr amser y mae’n 
ei gymryd i dreulio bwyd, nifer 
cyfartalog y geiriau unigryw a 
siaredir bob dydd, ac ati. Mae Lewis 
felly yn creu cynnig barddonol 
rhyfedd am iaith a’r ddealltwriaeth 
o wrthdaro ac anghysur.
 
Mae James Lewis (1986, 
Llundain) yn byw ac yn gweithio 
yn Fienna, Awstria.

JAMES LEWIS
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The History of the World, 
1997-2004, 2022 [photo]
Acid Brass, 1997
 
Mae’r gwaith yn bortread graffig a 
thestun o hanes, dylanwad a chyd-
destun cerddoriaeth ty asid a bandiau 
pres. Gan fabwysiadu ffurf diagram 
llif, mae’n awgrymu bod cysylltiadau 
adleisiau cymdeithasol a gwleidyddol 
rhwng y ddau fudiad cerddorol hyn 
sy’n dyddio o wahanol gyfnodau; 
gyda cherddoriaeth ty asid yn fudiad 
ôl-ddiwydiannol o ddiwedd yr 20fed 
Ganrif, a mudiad y bandiau pres yn 
dyddio o gyfnod diwydiannol y 19eg 
Ganrif. Cynhyrchir y gwaith trwy 
argraffu delwedd y diagram ar garped. 
Mae’r hyn sy’n edrych fel diagram 
llif mewn llawysgrifen ddibryder yn 
rhywbeth sydd wedi’i ymchwilio, ei 
gyfansoddi, ei luniadu a’i argraffu yn 
ofalus. Er y gall y lluniad llawr neu 
wal fod o unrhyw faint, mae’r artist 
wedi nodi y dylai ysgogi ymdeimlad 
o ymwneud â’r gwaith yn y gwyliwr.

Wrth ysgrifennu am y gwaith ym 
1998, dywedodd Will Bradley mai’r 
“ddwy ffenomen bwysicaf yn ystod y 

pymtheg mlynedd diwethaf oedd 
streic y glowyr a dechrau’r sîn ty 
asid” i Deller. Mae The History of the 
World yn gwau’r ddau ddigwyddiad 
hyn at ei gilydd drwy ddau fath o 
gerddoriaeth sy’n ymddangos yn 
wahanol iawn. Mae’r ddwy ffurf 
yn lleisiau sydd mewn gwahanol 
ffyrdd yn gwthio’n ôl yn erbyn y 
drefn wleidyddol a chymdeithasol 
gyfredol. Trwy ddod â’r ddwy ffurf at 
ei gilydd yn y modd hwn, mae Deller 
yn dangos sut mae anghytundeb o’r 
fath yn cael ei fynegi mewn cyd-
destun ehangach, gan olrhain llif 
sy’n manylu ar y dylanwadau ar asid 
ty a bandiau pres fel mynegiant 
o symudiad tuag at yr hyn y mae 
Carl Freedman wedi’i ddisgrifio fel 
“mwy o ddiwylliant yn y gymuned”.
 
Mae Jeremy Deller (1966, Llundain) 
yn byw ac yn gweithio yn Llundain.

JEREMY DELLER
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Accomplice, 2017
Standing VI, 2014 
Standing V, 2014
Standing II, 2014 [photo]
Standing I, 2014 

Yn ei gweithiau, mae Smith 
yn disgrifio “cosmograffeg 
gyfoes”; gofod i fyfyrio ac yn 
ein gwahodd i ystyried pa mor 
agored i niwed yw’r cyflwr dynol 
o fewn cymhlethdod bywyd.
 

Mae efydd a phedwar darn 
gwaith y gyfres Standing yn 
defnyddio’r ailadroddiad o naratif 
a chynrychioliadau symbolaidd a 
ysbrydolwyd gan ddiwylliant gweledol 
y gorffennol; cynrychioliadau 
anatomegol, naturiol a gwyddonol 
o’r ddeunawfed ganrif, y gwrthodiad 
o greiriau, memento mori, llên 
gwerin, mytholeg, eiconograffeg 
Fysantaidd, allorluniau canoloesol 
a darluniau o fyd yr anifeiliaid. 
 
Mae iaith weledol o’r fath felly yn 
rhoi’r cyfle i ni fyfyrio ar sut mae ein 
canfyddiad o fywyd wedi newid, yn 
enwedig yn dilyn pandemig Covid-19, 
a sut mae cysyniadau fel hunaniaeth, 
y berthynas rhwng y corff a’r byd 
a rhwng bodau dynol a natur yn 
esblygu. Dywed yr artist: “Rydym 
yn rhan o’r byd naturiol ac mae ein 
hunaniaeth yn gwbl gysylltiedig â’n 
perthynas â’n cynefin a’n hanifeiliaid”.
 
Mae Kiki Smith (1954, Nuremberg, 
yr Almaen) yn byw ac yn gweithio 
yn Efrog Newydd, UDA.

KIKI SMITH
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Dal sownd / Hold on, 2021
Craidd pethau / The core 
of things, 2022

Mae ymdriniaeth ryngddisgyblaethol 
Awst at safleoedd a deunyddiau yn 
cael ei ffurfio gan ei magwraeth yng 
Ngogledd Cymru, ei hastudiaethau 
academaidd mewn Pensaernïaeth 
(Prifysgol Caergrawnt) ac Ymchwil 
Artistig (RCA, Llundain) a deng 
mlynedd o ymarfer cydweithredol 
ym Merlin fel rhan o’r artist-duo 
Awst & Walther. Mae hi wedi 
arddangos ei gwaith ar draws y DU 
a’r Almaen gan gynnwys yn Cass 
Sculpture Foundation, New Art 
Centre, Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd, Künstlerhaus Bethanien, 
Amgueddfa Georg Kolbe a 
Kunstverein Braunschweig.  

Ar gyfer Atlas Dros Dro mae hi’n 
dangos dau ddarn sy’n dwyn i gof 
y naratif ecolegol a daearegol sy’n 
nodweddiadol o’i gwaith. Mae’r 
deunyddiau’n cynnwys calchfaen lleol, 
rhwydi pysgota wedi’u hailgylchu 
a thegan traeth chwyddadwy, sy’n 
cysylltu â thirwedd ei phlentyndod – 

arfordir Ynys Môn. Mae perfformiad 
chwareus i’r darnau, gyda’r drych 
yn ychwanegu adlewyrchiad y 
gwyliwr at y llun, ond maent hefyd 
yn tynnu sylw at densiynau tywyllach 
sy’n gysylltiedig â thwristiaeth a 
chadwraeth, lle mae plastigion a 
chreigiau, tirweddau a chyrff, yn uno 
mewn haenau newydd rhyfedd. 

Mae Manon Awst (g. 1983, Bangor, 
Cymru) yn artist sydd wedi’i lleoli 
yng Nghaernarfon, Cymru.

MANON AWST
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Untitled (Signs), 2013/1987
Untitled (Centered overall 
chart), 2021 [photo]
Untitled (Centered overall 
chart: Sign), 2021
 
Mae’r gweithiau a gyflwynir yma 
yn ymwneud yn bennaf â systemau 
gwybodaeth, ystyr, iaith ac 
arwyddocâd. Yn rhan ddiagram, 
rhan siartiau cosmolegol, mae 
gweithiau trefnus, cymesur Mullican 
yn ceisio cyflawni nod artistig 
hynod uchelgeisiol: i gynnwys ac 
i wneud synnwyr o’r bydysawd. 
Wedi’i nodweddu gan batrymau 
geometrig bras, mae diagramau ac 
ysgrifau ar gynfas Mullican yn cynnig 
mynediad rhydd i seice’r artist.

Er ei fod yn ymwybodol fod 
casgliad a darluniad cyffredinol 
cyflawn yn amhosib, mae’n parhau 
yn ei ddyfalbarhad. Y ddau fodel 
darluniadol yng nghredo artistig 
Mullican yw cartograffeg a 
chosmoleg. Yn y Siartiau fel y’u 
gelwir mae’n disgrifio hollti un peth 
o’r realiti materol gwrthrychol i’w 
syniad cwbl oddrychol. Cam-wrth-
gam maent yn esbonio’r broses 
yr ydym yn haniaethu pethau 
ac amgylchiadau bob dydd. 
 
Yn y gweithiau hyn, mae Mullican 
yn archwilio’r berthynas rhwng 
canfyddiad a realiti, rhwng y 
gallu i weld rhywbeth a’r gallu i’w 
gynrychioli. Yn yr ystyr hwn, mae’r 
artist yn mynegi un o themâu 
allweddol yr arddangosfa: y gallu i 
fod yn ymwybodol o’r meini prawf 
sy’n cael eu mabwysiadu i ddisgrifio’r 
byd allanol o safbwynt unigol.
 
Mae Matt Mullican (1951, Santa 
Monica, UDA) yn byw ac yn gweithio 
ym Merlin ac Efrog Newydd.

MATT MULLICAN
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Versions, 2010
 
I Laric, mae amser yn lluniad 
cymdeithasol, nid realiti ffisegol, a 
dyna pam mae realitioedd lluosog 
yn cydfodoli yn ei waith ac mae’r 
gwahaniaeth rhwng y gwreiddiol 
a’r copi yn peidio â bodoli. Mae’r 
gwaith fideo, yn ymchwilio 
i’r cysyniad o hierarchaeth o 
ddelweddau, neu’r syniad bod rhai 
delweddau – personol, cyfunol neu 
gymdeithasol – yn bwysicach neu’n 
fwy perthnasol nag eraill, neu hyd 
yn oed gopïau neu atgynyrchiadau 
mwy dilys ohonyn nhw eu hunain.
 
Mae Versions yn awgrymu bod cael 
un ddelwedd wreiddiol yn unig yn 
broblemus, ac mae hyn hefyd yn 
berthnasol i’r syniad o sut rydyn ni’n 
cynrychioli ein hunain. Yn wyneb 
cyfres o gopïau sy’n adleisio ac yn 
ehangu cylchrediad bywgraffyddol, 
hanesyddol a chyfredol delweddau 
unigol, diwylliannol a dogfennol, 
pa fersiwn sy’n go iawn?
 
Mae Laric yn archwilio creadigaeth 
delweddau o’r fath, ac yn ein 

gwahodd i fyfyrio ar gymaint o 
faterion ‘go iawn’. Mae’r gwaith yn 
awgrymu nad yw ein gwybodaeth 
weledol a’n gallu i archwilio ein 
hunain, yn hytrach na’r byd o’n 
cwmpas, bellach yn canolbwyntio 
ar naill ai ‘gwreiddiol’ neu ‘gopi’, 
oherwydd yn ein cyfnod ni does gan 
y naill ddim blaenoriaeth dros y llall.
 
Mae Oliver Laric (1981, Innsbruck) 
yn byw ac yn gweithio ym Merlin.

OLIVER LARIC
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In pursuit of bling: the 
discovery, 2014 [photo]
Infinite yield, 2015        
 
Mae In Pursuit of Bling yn 
cynrychioli’r mwyn naturiol ‘mica’, 
a’i enw Lladin yw ‘briwsionyn’ ond 
credir ei fod yn tarddu o’r Lladin 
‘micare’, sy’n golygu ‘i ddisgleirio’. 
Mae gwaith celf Nkanga yn 
archwilio cymwysiadau gwahanol 
mica, gan fyfyrio ar yr awydd dynol 
i droi adnoddau yn wrthrychau 
gwerthadwy. Yma fe’i hystyrir yn 
garreg werthfawr sy’n trosglwyddo 
o ddwylo’r glöwr i ddwylo’r 
defnyddiwr, wedi’i doddi gan brosesau 
diwydiannol i gynhyrchion bob dydd. 
Mae’n esbonio bod y gwaith “nid 
yn unig yn ymwneud ag edrych ar 

yr ymdeimlad materol hwnnw o 
olau, ond hefyd meddwl amdano 
mewn perthynas ag ysbrydolrwydd 
a chysylltiad â lle, a sut y gallwn 
ddeall y syniad o fudo a dadleoli”.
 
Yn Infinite Yield, cafodd lluniadau eu 
hail-siapio ar raddfa fawr ac yna eu 
cynhyrchu ar ffurf tapestrïau. Mae’r 
gwaith yn ystyried cyfoeth naturiol 
ein planed a’r modd y mae’n cael ei 
ecsbloetio yn ôl y galw a’r cyflenwad 
mewn byd sydd wedi’i globaleiddio. 
Yn awyddus i amlygu’r berthynas 
rhwng tirwedd, dynoliaeth a llafur, 
daw’r gwaith i’r amlwg fel rhyw 
fath o eowleidyddiaeth adnoddau 
naturiol, stori am bobl yng nghadwyn 
trawsnewid a thaith mwynau crai, 
fel trosiad ar gyfer y berthynas 
rhwng cyfandiroedd. Mewn oes 
lle mae anghydraddoldeb hiliol yn 
dal yn rhyfeddol o bresennol, mae 
ei gwaith hefyd yn gweithredu fel 
drych, gan ein gorfodi i fyfyrio ar ein 
rhyngweithio â’r byd o’n cwmpas.
 
Mae Otobong Nkanga (1974, Kano, 
Nigeria) yn byw ac yn gweithio 
yn Antwerp, Gwlad Belg.

OTOBONG NKANGA
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PAUL EASTWOOD
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Boustrophedon, 2022
Dyfodiaith : Canu i ddyfodol 
anhysbys, 2019 [photo]

Mae Paul Eastwood yn trin celf 
fel ffurf o adrodd straeon materol. 
Mae’n creu hanesion a dyfodol 
dychmygol i ymchwilio i sut mae 
gofodau, arteffactau, a chof yn 
cyfleu hunaniaethau. Mae iaith – 
byrlymog neu brintiedig, naturiol 
neu wedi’i ddyfeisio, dominyddol 
neu leiafrifol – yn wrthrych cyson 
ac yn gyfrwng ei ymarfer. 

Mae Dyfodiaith yn ymhelaethu ar 
ddiddordeb hirdymor Eastwood 
yng nghyfyngiadau a phosibiliadau 
diddiwedd cyfathrebu ieithyddol. 
Mae’r teitl yn bortmanteau (gair 
cymysg) sy’n golygu “iaith y 
dyfodol” neu “dyfodol i ddod”, a 
homoffon (mae’n swnio fel, ond 
sydd â sillafiad gwahanol) o’r gair 
Cymraeg am “tafodiaith.” Mae 
glyffau’n ymddangos ochr yn ochr 
â chlustiau, tafodau ac esgyrn wedi 
torri, yn suddo ac yn lapio eu hunain 
o amgylch rhannau’r corff, yn union 
fel mae ieithoedd ynghlwm wrth gyrff 

a chyrff i iaith. Mae Dyfodiaith yn 
cynnig “cyffrediniad ieithyddol” yn 
wyneb goruchafiaeth y Saesneg, gan 
droshaenu ffrwd ofalus ei gyflymder 
o ddelweddau hynod symbolaidd 
gyda naratif wedi’i ganu ac ar lafar 
wedi’i gyflwyno yn iaith Geltaidd/
Brythonig hapfasnachol yr artist.

Arddull ysgrifennu yw Boustrofedon 
lle mae llinellau testun am yn ail yn 
cael eu gwrthdroi, fel mewn drych. I’w 
drawsnodi o’r dudalen ysgrifenedig i’r 
amgylchedd byw, mae Eastwood wedi 
dewis cyfrwng sy’n cyfeirio at grefft 
draddodiadol Gymreig – gwehyddu 
– wedi’i hail-greu gan ddefnyddio 
deunyddiau a thechnolegau modern, 
megis gwydd jacquard digidol.

Mae Paul Eastwood (g.1985, 
Wrecsam, Cymru) yn byw ac 
yn gweithio yng Nghymru. 



Lilith, 2020 [photo]
Du ciel, à travers le monde, 
jusqu’aux enfers (III), 2020
The moss has got a pair of eyes, 2020 
OOLOI, 2019
 
Mae’r gweithiau a gyflwynir yn yr 
arddangosfa yn ymwneud â’r hyn y 
mae’r artist yn ei ystyried yw’r ddau 
strwythur gormesol mwyaf ‘hyblyg’: 
iaith a systemau cynrychioli.  

Mae’r gweithiau ar gopr yn adfer 
priodweddau unigryw’r defnydd 
hwn; mae’r copr yn caniatáu creu 
delwedd, yn gallu dargludo trydan 
a gwres ac mae ganddo rôl o fewn 
meddygaeth amgen. Yn y modd hwn, 
mae’r artist yn cysylltu dimensiwn 
corfforol, ysbrydol a chymdeithasol 
o fyw mewn un symudiad.
 
Mae llawer o ystyron y gweithiau 
wedi’u gwreiddio yn niddordeb 
Maheke yn y grymoedd anweledig 
ond concrid iawn sy’n effeithio ar ein 
cyrff yn ogystal â’n hunaniaeth, a 
sut rydym yn profi ein hunain. Mae’r 
rhain yn cynnwys y ddealltwriaeth 
wleidyddol a chymdeithasol o’n 
hanes yn ogystal â’r sain a’r 
grymoedd ffisegol (er enghraifft, 
disgyrchiant) sy’n ein hamgylchynu. 
Mae’r gyfres o weithiau Maheke, 
yn ei hanfod, yn ffordd o estyn 
allan i sefydlu math o gyswllt.
 
Mae Paul Maheke (1985,  
Brive-la-Gaillarde, Ffrainc) yn 
byw ac yn gweithio yn Llundain.

PAUL MAHEKE

ATLAS DROS DRO 13



Track (Can you trigger 
the switch?), 2018
Bread, 2020
Bread garden, 2020 [photo - detail]

Mae gweithiau Goldberg sydd 
wedi’u cynnwys yn yr arddangosfa 
yn cwestiynu ac yn niwlio 
“y gwahaniaethau materol a 
chysyniadol” rhwng systemau 
naturiol a’r amgylchedd adeiledig. 
Mae’r artist wedi rendro â llaw 
gerfluniau dynol mewn cerameg, 
efydd a deunyddiau eraill sy’n atgofus 
o ffurfiau organig a motiffau eraill, 
sy’n awgrymu dull arall o wneud 
mapiau corfforol ac emosiynol 
yn ein hoes ôl-ddiwydiannol.

Gan gymryd i ystyriaeth  
gweithred neu rymoedd byw ac 
anfyw, mae Goldberg yn pwysleisio 
trawsnewidiadau, mwtaniadau ac 
ataliadau: “Mae gen i ddiddordeb 
mewn lle mae’r tu mewn a’r tu allan 
yn cwympo – mae’r ffin bob amser 
ar golled ... rwy’n meddwl ei fod yn 
synaptig (uniad, cydgadwynedd). 
Bod un peth yn cyffwrdd â’r llall a’r 

llall yn cyffwrdd â’r llall. Mae’r gofod 
penysgafn hwnnw o adfer yn dod  
yn labyrinth”.
 
Yn arbennig o bwysig ar gyfer yr 
arddangosfa hon, mae’r ymdeimlad 
o weledigaeth fel “modd mynediad 
breintiedig i wybodaeth” yn cael ei 
gwestiynu a’i roi mewn argyfwng. 
O ganlyniad, mae’r gweithiau 
gan Goldberg yn pwysleisio’r 
rôl allweddol a chwaraeir gan y 
meini prawf a ddewiswn i fapio’r 
berthynas rhwng bodau dynol, 
gwrthrychau a’r amgylchedd, a faint 
o’r ddealltwriaeth hon sy’n dibynnu’n 
union ar ba ddulliau cynrychioli 
rydym yn eu mabwysiadu.
 
Mae Rochelle Goldberg (1984, 
Vancouver, Canada) yn byw ac yn 
gweithio yn Vancouver a Berlin. 

ROCHELLE GOLDBERG
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Quilt #21 (Yemoja), 2013
 
Mae’r cwilt, gwrthrych y gellir ei 
adnabod ar unwaith, wedi profi i 
fod yn dir cyfoethog i’r hyn y mae 
Biggers yn ei alw’n “adrodd straeon 
materol.” Cwmpas ei waith cwiltio yw 
taflu goleuni newydd ar ei bryderon 
hirsefydlog megis profiad hiliol, 
trais Americanaidd, Bwdhaeth a 
hanes celf, a datgelu dimensiynau 
mewnol ei daith bersonol.

Gwnaeth Biggers ei ddau waith 
cwiltio cyntaf yn 2009, gan eu gosod 
yn Eglwys Mother Bethel African 
Methodist Episcopal yn Philadelphia. 
Roedd gan un o’r cwiltiau vintage 
batrwm blodeuog; patrwm siec gan 
y llall. Ar bob un, nododd leoliadau’r 
eglwys a thai diogel y Rheilffordd 

Danddaearol o fap hanesyddol, 
wedi’i nodi fel sêr mewn cytser, a’u 
cysylltu â siarcol a ffon olew. Mae’r 
prif gyfeiriad yn y gweithiau hyn at 
ddamcaniaeth sy’n honni bod pobl 
ar hyd y Rheilffordd Danddaearol yn 
rhannu gwybodaeth hanfodol mewn 
cod trwy gwiltiau yn hongian o dai 
diogel a llwybrau tramwy eraill. Nid 
yw ysgolheigion wedi dod o hyd i fawr 
ddim prawf o ddilysu, ond i Biggers 
mae union ffaith ei fod yn wybodaeth 
boblogaidd, hyd yn oed pan mae’n 
chwedlonol, yn werthfawr ynddo’i 
hun: “Mae’n bwysicach bod hanes  
yn parhau”.
 
Mae Sanford Biggers (1970, 
Los Angeles) yn byw ac yn 
gweithio yn Efrog Newydd.

SANFORD BIGGERS
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When I decide that you are 
lying, 2021 [photo]
When I stay at the studio, they 
look after the cat, 2021
 
Mae Entwistle wedi’i swyno gan natur 
mowldadwy deunyddiau ac arfer 
hanesyddol pensaernïaeth “spolia” 
– ail-bwrpasu hen bensaernïaeth, fel 
carreg, o fewn adeiladau newydd – fel 
grym pwerus yn erbyn penderfyniaeth 
bersonol a diwylliannol etifeddol 
(y syniad athronyddol ein bod ni ar 
lwybr sydd wedi’i osod a achoswyd 
gan ddigwyddiadau hanesyddol 
blaenorol). Mae ei phrosiect mwy yn 
ddeialog barhaus gydag a’r datgymalu 
o’r archif ei thad-cu a’i chyd-
bensaer, Clive Entwistle (1916-1976), 
ffigwr arwyddluniol a phroblemus o 
foderniaeth, na chyfarfu hi erioed.

Mae’r artist yn sgwrsio â’r casgliad 
helaeth o brosiectau heb eu 
gwireddu a phapurau personol sy’n 
ei ddatgelu fel ffigwr cyfnewidiol 
a chymhleth. Mae Entwistle yn 
ymdrin â’r deunydd hwn fel modd 
o werthuso ei hunaniaeth ei hun 
fel pensaer, artist a menyw. Mae’n 

datblygu gwrthrychau o fewn bywyd 
llonydd cerfluniol a gosodiadau sy’n 
ymgorffori elfennau unigol megis 
tapestrïau wedi’u gwehyddu â llaw, 
toriadau metel a ddarganfuwyd 
ac wedi’u hailfodelu, gwrthrychau 
ceramig a gweithiau papur sy’n aml 
yn dwyn i gof ddodrefn domestig 
a gwrthrychau bob dydd. Mae 
unigoliaeth pob elfen wedi’i gwneud 
â llaw yn eu gosod mewn cyferbyniad 
â phrototeipiau atgynhyrchadwy 
a therfynol y dyluniad uchel sy’n 
nodweddiadol o’r mudiad modernaidd. 
Mae’r broses drawsnewidiad hon 
yn rhoi cynnig ar ffurf ar allfwriad 
creadigol a diwylliannol, a chyfrif 
gyda stori bersonol iawn.
 
Mae Sarah Entwistle (1979, Llundain) 
yn byw ac yn gweithio ym Merlin.

SARAH ENTWISTLE
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Coitus topographicus, 1980-2022
 
Wedi’i hysbrydoli gan dudalennau 
llawlyfr rhyw, ymddangosodd y 
ddelwedd hon yn y rhifyn o Push Pin 
Graphic a chafodd ei darlunio gan Liz 
Gutowski. Gellid ei ddisgrifio fel un 
o’r hoff fapiau erioed, nid oherwydd 

ei destun, ond oherwydd ei fod 
yn gampwaith o gymhwysiad iaith 
mapiau mewn prosiect nad oedd yn 
ymwneud â daearyddiaeth o gwbl. 
 
Cyhoeddwyd Coitus Topographicus 
gan Push Pin Studios yn eu 
cylchgrawn Mawrth/Ebrill 1980, 
a grëwyd gan Richard Mantel, Liz 
Gutowski a Seymour Chwast. Ar 
gyfer yr arddangosfa, lluniodd yr 
artist y map gwreiddiol i’w chwyddo 
a dod yn rhan o’r ystafell ei hun. 
Mae gan waith Chwast y potensial 
i adolygu ac ail-werthuso dull 
cartograffig clasurol a ddefnyddir nid 
ar y diriogaeth ond ar y corff dynol. 
Archwilir y syniad o fapio mewn 
perthynas ag arwyneb y corff a hefyd 
mewn trawstoriad, ar ffurf cwasi-
radiolegol, meddygol-wyddonol. 
Mae’n ymwneud â defnyddio termau 
anatomegol priodol a chywir sy’n 
mapio’r weithred rywiol sydd ar y 
gweill: “sgwario’r cylch yn berffaith” 
yn yr ystyr archwiliadol o’r hunan.
 
Seymour Chwast (1931, Dinas 
Efrog Newydd), lle mae’n 
dal i fyw a gweithio.

SEYMOUR CHWAST
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Sweet Talk. Commissions 
(Beirut)_1987, 1987/2010

Mae’r platiau hyn yn dod o lyfr Raad 
a ddarganfuwyd mewn marchnad 
chwain yn Beirut ym 1994. Mae’n 
cynnwys strydoedd o’r ddinas gan 
ffotograffydd di-glod o Libanus, 
Ahmed Helou. Yr hyn hefyd a 
dynnodd yr artist at y llyfr oedd yr 
arysgrifau dienw a ysgrifennwyd â 
llaw yn Saesneg ac Arabeg ar bob 
taeniad. Mae Raad yn cwestiynu’n 
gyson y gwahaniaethau rhwng y 
fformat artistig fel gwaith dychymyg 
a’r fformat newyddiadurol/
dogfennol fel hynny o realiti. 
 
Cyflwynir ei waith trwy ddarlithoedd, 
arddangosfeydd ac archif – set o 
ddogfennau dosbarthedig trefnus 
lle nad yw’r deunydd gwreiddiol 
byth ar gael, dim ond ffurfiau digidol 
a gyflwynir trwy gyflwyniadau 
amlgyfrwng mewn amgueddfeydd 
a chynadleddau. Er gwaethaf y 
ffaith bod Raad yn ei gyflwyno fel 
prosiect i gasglu, cynhyrchu ac 
archifo dogfennau, maent yn aml yn 
cael eu camgymryd am dystiolaeth. 

Yn y gweithiau a gyflwynir yma, yn 
ogystal â thrwy gydol ymarfer yr 
artist, gofynnir i’r gwyliwr beidio â 
mynd i’r afael â’r cwestiwn o ffuglen 
yn uniongyrchol – h.y. drwy chwarae 
rhwng yr hyn sy’n wir a’r hyn sy’n ffug 
– ond yn hytrach ‘darllen’ tirwedd 
dinas, rhanbarth neu hanes fel petai’n 
waith celf. Yn y pen draw, nid yw 
gwaith Raad yn dogfennu’r hyn a 
ddigwyddodd, ond yr hyn y gellir ei 
ddychmygu, gan roi’r cyfle i’r gwyliwr 
brofi’r hyn sy’n cael ei drosglwyddo 
fel rhywbeth sydd mor gymhleth 
â’r modd o drosglwyddo ei hun.
 
Mae Walid Raad (1967, 
Chbanieh, Libanus) yn byw ac 
yn gweithio yn Efrog Newydd. 

WALID RAAD
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Wedi’i churadu gan 
Dr Alfredo Cramerotti.
Curadur Cysylltiol Kalliopi 
Tsipni-Kolaza. Mae’r 
arddangosfa hon wedi cael 
ei chefnogi gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru, 
Fondazione Imago Mundi 
a Fondazione Benetton 
Studi e Ricerche.

Am fwy o wybodaeth 
am yr arddangosfa 
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